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چكيده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بندرگز پذیرفت  .تعداد  282نفر نمونه با روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه آگاهی فراشناختی از
راهبردهاي مطالعه مختاري و ریچارد و باورهاي هوشی بابایی بود .و از روشهاي آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد .بر اساس
نتایج بین آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه ( مطالعه کلی  ،مطالعه حمایتی  ،مطالعه حل مساله ) و باورهاي هوشی افزایشی و پیشرفت تحصیلی
رابطه وجود دارد  .بین باورهاي هوشی جوهري و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد .در تحلیل رگرسیونی از بین متغیرهاي پیش بین ,باور هوشی
افزایشی و راهبرد مطالعه حل مساله توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارد.
کليد واژگان :باورهاي هوشی ،آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه  ،پیشرفت تحصیلی

مقدمه
در دنیاي متغیر امروز که با انفجار اطالعات مواجه ایم

پیشرفت تحصیلی می توان از عوامل انگیزشی و شناختی

مطالعه امري ضروري است بهبود کیفیت خواندن مانند سایر

نام برد.الگوي (دیویك  )2222که مبتنی بر رویكرد شناختی

تواناییهاي آموختنی انسان امري است که از راه تمرین و

– اجتماعی است به بررسی رابطه این عوامل با پیشرفت

ممارست حاصل می شود .امروزه پیشرفت تحصیلی به

تحصیلی می پردازد .پیشرفت تحصیلی از دیدگاههاي

عنوان یك شاخص مهم براي ارزیابی نظام هاي آموزشی

متعددي قابل مطالعه است و عوامل فراوانی در این پیشرفت

مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این ،پیشرفت

دخیل هستند که از جمله می توان هوش،عوامل اجتماعی،

تحصیلی همواره براي معلمان ،فراگیران ،والدین ،نظریه

عوامل روانی و غیره را نام برد.

پردازان ،و محققان تربیتی نیز حائز اهمیت بوده است .براي

باورهاي هوشی به عنوان یك مقوله انگیزشی که زیر

مثال ،پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یكی از مهمترین

ساخت انگیزه هاي فرد براي رسیدن به موفقیت در سطحی

مالك هاي ارزیابی عملكرد معلمان محسوب میشود .براي

باالتر است ،داراي اهمیت اساسی است (داي و همكاران ،

دانش آموزان و دانشجویان نیز معدل تحصیلی معرف

 .)1228باورهاي هوشی افراد را به عنوان سبك هاي عالی

توانایی هاي علمی آنها براي ورود به دنیاي کار و اشتغال

آنان در نظر گرفته اند .از نظر آنها باور هوشی بعنوان واسطه

و مقاطع تحصیلی باالتر است .شاید به علت همین اهمیت

اي درونی است که ساختارهاي برجسته ذهنی را براي

باشد که نظریه پردازان تربیتی بسیاري از پژوهشهاي خود

شناخت ،عاطفه و رفتار فراهم می آورد .از این رو می توان

را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده

باورهاي هوشی را در درون بعد ثبات اسنادها قرار داد .زیرا

اند .رستگار و همكاران ( )1388از جمله عوامل موثر بر
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آنها عمدتآ به تغییرپذیري توانایی هوشی و نیز مؤثر بودن

محققین سعی کردند با استفاده از مدل اعصاب شناختی

یا نبودن تالش و تمرین توانایی هوشی اشاره دارند( .دیك

اجتماعی براي باورهاي هوشی و تاثیرات آن زیربناهاي

و لیجت  .)1228 ،با ارائه مدلی مبتنی بر پژوهش  ،دو نوع

مغزي پیدا کنند .به اعتقاد این محققان به افزایشی بودن

باور هوشی جوهري یا ذاتی ،و باورعرضی یا افزایشی را

هوش برانگیزش و تالش افراد تاثیر دارد .حجازي و

مطرح کرده اند .افرادي که باور هوشی جوهري دارند

همكاران ( )2223در پژوهشی باعنوان جهت گیري هدفی

معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش ،ثابت و

باورهاي هوشی و پیشرفت تحصیلی به این نتایج دست

تغییرناپذیر است .این افراد معتقدند که توانایی آنها ذاتی ،

یافتند  :نتایج پژوهش نشان داد که :الف) اکثریت دانش

فطري و خدادادي است .در مقابل افرادي که باورهاي

آموزان با جهتگیري هدفی تبحري داراي باور هوشی

هوشی افزایشی دارند ،عقیده دارند که هوش یك جوهر

افزایشی هستند؛ ب) اکثریت دانش آموزان با باور هوشی

ثابت و غیرقابل تغییر نیست  ،بلكه از طریق تالش و تجربه

ذاتی داراي جهتگیري هدفی عملكردي هستند؛ ج)

می توان آن را افزایش داد .این افراد معتقدند که توانایی

باورهاي هوشی توانایی پیشبینی جهتگیري هدفی را

هاي شخصی آنها انعطاف پذیرو افزاینده است (هیمن و

دارد؛ د) جهتگیري هدفی عملكردي توان پیشبینی %11

دیك  1228،؛ دیك و لیجت )1228

از تغییرات پیشرفت تحصیلی را دارد؛ ه) بین پیشرفت

استیپك و گراالین اسكی ()1226در تحقیق خود روي 312

تحصیلی و جهتگیري هدفی عملكردي و باور هوشی ذاتی

دانش آموز به این نتیجه رسیدند که باورهاي هوشی در

رابطه منفی وجود دارد؛ و) همراه با سن اعتقاد به ترکیبی

عملكرد تحصیلی دانش آموزان به طور ثابت نقش

بودن منبع و ثبات هوش افزایش مییابد ؛ ز) به طور کلی

دارد.نتایج تحلیل مسیر بیانگر این است که جهت گیري

پسران بیشتر از دختران به ترکیبی بودن منبع هوش اعتقاد

هدف و راهبردهاي یادگیري به عنوان متغیرهاي واسطه در

دارند.

ارتباط بین این دو متغیر نقش دارند.

آنك ( )2223در پژوهشی با عنوان مقایسه باورهاي هوشی

فورنمن  ،وهمكاران(  )2223در تحقیقی با عنوان شخصیت،

به جهت گیري هدفی در راهبرد هاي یادگیري در دانش

توانایی هاي شناختی و باورهاي هوشی به عنوان پیش بینی

آموزان زن و مرد سال سوم متوسطه استان آذر بایجان غربی

کننده عملكرد تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که

به نتایج زیر دست یافت :در پیش بینی پیشرفت تحصیلی

شخصیت (اما نه توانایی هاي شناختی) با باورهاي هوشی

از روي باور هاي هوشی وجهت گیري هدفی در مدل

ارتباط دارد .شرکت کنندگان وظیفه شناس تر اعتقاد داشتند

همزمان متغیر هاي جهت گیري هدفی تبحري وباور هاي

که اطالعات و توانایی هاي شناختی می تواند در سراسر

هوشی افزایشی معنی دار بودند .رستگار و همكاران

طول عمر افزایش یابد.در این تحقیق مشخص شد که

( )1388در پژوهشی به بررسی رابطه میان باورهاي هوشی

صفات شخصیتی در مقایسه با باورهاي هوشی و توانایی

و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه¬ اي اهداف

هاي شناختی پیش بینی کننده قوي تري در عملكرد

پیشرفت و ابعاد گوناگون درگیري تحصیلی ،پرداختند که

تحصیلی است.

طبق نتایج رابطه باورهاي هوشی و پیشرفت تحـصیلی

منكلز و همكاران ( )2226در تحقیقی با عنوان چرا

تحت تاثـیر اهداف پیشـرفت و ابـعاد درگیـري تـحصیلـی

باورهاي هوشی بر موفقیت یادگیري تاثیر می گذارد به این

قرار دارد بـه ¬طـوري¬کــه بــاور هـوشـی ذاتـی از

نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که اعتقاد به افزایشی بودن

طـریــق اهــداف رویـكرد ـ عملكرد ،اهداف اجتناب ـ

هوش دارند تاکید بیشتري بر اهداف یادگیري می کنند و

عملكرد ،راهبردهاي شناختی ،و ارزش تكلیف بر پیشرفت

واکنش مناسب تري به شكست ها نشان می دهند.این

تحصیلی به صورت غیرمستقیم و منفی اثر می¬ گذارد و
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باور هوش افزایشی نیز از طریق اهداف تبحري ،تالش،

شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجوددارد

راهبردهاي فراشناختی ،و ارزش تكلیف به صورت

( کین الو و کوترز  )2212 ،در تحقیقات خود به این نتایج

غیرمستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد .کلید

دست یافتند که فراشناخت بطور مثبت تحت تاثیر استفاده

اصلی درگیر کردن و ادامه شرکت دانشجویان در فرایندهاي

از استراتژیها و مطالعه مستمر قرار دارد و استراتژیها در

یادگیري در فهم ترجیحات سبك یادگیري و سبك

اثرات مثبت از تسلط و اهداف عملكرد در استفاده از

فراشناختی خود قرار دارد که می تواند به طور مثبت یا منفی

استراتژیها شناخت و فراشناخت است.عالوه بر آن،عملكرد

عملكرد دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد( .بریك و رومن

اهداف

شناخت

 1225 ،به نقل از تقی پور  )2223 ،هدفها و ایده آلهاي فرد

سطحی،استراتژیهاي منابع است.فراشناخت استفاده از

نیز عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی محسوب می

استراتژیها منابع مثبت بوده و استفاده از استراتژیهاي

شود.بسیاري از روان شناسان عالقه مندند با پژوهشهاي

شناخت اثر منفی در نمرات امتحانات است .نتایج برخی

خود این موضوع را بررسی کنند که آیا با استفاده از آگاهی

پژوهش ها حكایت از رابطه مثبت تالش ( دوپی رات و

دادن در مورد راهبردها می توان به ارتقاء پیشرفت تحصیلی

مرین  )2225 ،و راهبردهاي عمیق و فراشناختی ( گرین و

(هایدري

همكاران  ) 2222 ،و رابطه منفی راهبردهاي سطح پایین

 2221،به نقل از ایري ) 2222 ،تحت عنوان بررسی نقش

شناختی (خیابانی  )،با پیشرفت تحصیلی دارد.بر اساس

اجزاء دانش فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

یافته هاي باورهاي مربوط به ارزش تكلیف نیز رابطه اي

قوي و ضعیف دخترسال اول دبیرستان استان زنجان انجام

مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دارند (زاشو و پینتریچ

شده،نتایج بدست آمده بیانگراین است که :اجزا دانش

 .)2223 ،تجربه هاي یادگیري،باورها و اهداف

فراشناختی (مشخص،تكلیف،راهبرد)با پیشرفت تحصیلی

والدین،ساختارهاي کالسی و باورهاي هوشی فرد از جمله

رابطه معنی داري وجود دارد و متغیر  ،دانش شخص درباره

عواملی هستند که می توانند بر جهت گیري هدفی و

خود در پیش بینی واریانس پیشرفت تحصیلی ،بیشتر از

باورهاي هوشی دانشجویان تاثیر داشته باشند( اماز 1222 ،

دانش شخص درباره خود موثر است .فانچ و همكاران

به نقل از حجازي ) .قبل از آنكه حكم داده شود که

( )2211در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند :

دانشجویان عالقه یا توانایی هوشی براي آموختن چیزي را

راهبردهاي فراشناخت کار آموزش را تسهیل داده و

ندارند الزم است اطمینان شود که دانشجویان چگونگی آن

یادگیري عمیق تر و انتقال مفهوم سریعتر انجام می گیرد.

چیزي که قرار است به آنها آموزش داده شود را بدانند (

شكرپور (  )2211در پژوهش خود به این نتیجه دست

گیج و برالینر . )1221 ،

یافت  :آموزش راهبردهاي شناختی و فرا شناختی اثر مثبت

سوال اصلی پژوهش این است که آیا آگاهی فراشناختی از

داشته  ،منجر به کاهش آزمون اضطراب و بهبود عملكرد

راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشی با پیشرفت تحصیلی

آموزشی دانش آموزان دوره راهنمایی می شود .نتایج

در دانشجویان رابطه اي دارند؟

دانشجویان پرداخت؟ در پژوهشی که توسط

مثبت

تحت

تاثیر

استفاده

از

پژوهش آرم رود ( )2222نشان می دهد که هر قدر دا نش
تواناییهاي یادگیري و حافظه خود بیشتر بدانند (یعنی هر

فرضیه تحقیق
فرضیه اول  :بین آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه

قدر خودآگاهی فراشناختی آنان بیشتر باشد) همان قدر

و باورهاي هوشی در پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

احتمال دارد که پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر باشد(اسكیت

رابطه وجود دارد

 )2222 ،یافته هاي پژوهشی نشان می دهد که میان توانایی

فرضیه دوم  :متغیر هاي آگاهی فراشناختی از راهبردهاي

آموزان در مورد راهبردهاي یادگیري مؤثر و محدودیتهاي

مطالعه ( مطالعه کلی  ،مطالعه حل مساله  ،مطالعه حمایتی)
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و باورهاي هوشی ( افزایشی  ،جوهري) با پیشرفت

هوشی از پرسشنامه اي که بوسیله باباي ()1372ساخته

تحصیلی همبستگی چندگانه دارند.

شده است  .این پرسشنامه شامل  12سؤال است .در تحقیق
بابایی ضریب پایایی استاندارد بدست آمده از روش آلفاي

روش پژوهش

کرانباخ برابر  2/72می باشد .در تحقیق دیگري که توسط

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

آچاك ( )2223انجام گرفته ضریب پایایی به روش آلفاي

می باشد .جامعه آماري در پژوهش حاضر دانشجویان

کرونباخ برابر 2/86بود .از تعداد  12سوالی که براي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز می باشند که تعداد کل

باورهاي هوش در نظر گرفته شده است تعداد 5گزینه اي

دانشجویان 1122نفر می باشد که از این تعداد 282نفر با

شامل سوالهاي 12-6-5-2-2،به منظور ارزیابی باور

استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .

هوشی جوهري و تعداد  2سوال شامل سوالهاي -7 -3-1

روش نمونه گیري به صورت تصادفی طبقه اي می باشد.

 13-12-11-12-2-8براي سنجش باورهوشی افزایش در

در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطالعات از دو

نظر گرفته شده است.

پرسشنامه استانداردشده باورهاي هوشی و

آگاهی

فراشناختی از راهبردهاي مطالعه مورد استفاده قرار گرفته

یافته ها

است.

در این قسمت مهمترین یافته هاي تحقیق مورد بحث قرار

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه:

می گیرد.در این راستا به جهت منطقی بودن روند تحلیل با

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه مختاري

توجه به ترتیب فرضیه ها تحلیل آنها صورت می گیرد:

و ریچارد ( )2222استفاده شده است .این پرسشنامه 32

فرضیه اول  :بین آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه

ماده دارد.روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین و

و باورهاي هوشی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه

صاحب نظران این موضوع تایید شده و پایایی آن نیز با

وجود دارد

آلفاي کرونباخ  2/28تعیین گردیده است .این پرسشنامه

در جدول شماره  1مشاهده می شود همبستگی مطالعه کلی

داراي سه عامل است که گویه هاي هر عامل بر اساس نظر

با پیشرفت تحصیلی * ، =r 2/175همبستگی مطالعه حل

سازندگان پرسشنامه (مختاري و ریچارد)2222،بدین شرح

مساله با پیشرفت تحصیلی ** ، =r 2/333همبستگی

است :خرده مقیاس راهبردهاي مطالعه کلی(یكپارچه) شامل

مطالعه حمایتی با پیشرفت تحصیلی

**،=r 2/222

گویه هاي :و3و2و7و12و12و17و12و22و23و25و26و22

همبستگی باورهاي هوشی با پیشرفت تحصیلی =r 2/252

 -خرده مقیاس راهبردهاي مطالعه حل مساله

 ،همبستگی باورهاي افزایشی با پیشرفت تحصیلی

شامل گویه هاي8 :و11و13و16و18و21و27و- 32خرده

** =r 2/362است .داده ها نشان می دهد بین مطالعه کلی،

گویه

مطالعه حل مساله ،مطالعه حمایتی و باورهاي هوشی

هاي2:و5و6و2و12و15و22و22و( 28جوادي و همكاران ،

افزایشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و

)1382

بین همبستگی باورهاي هوشی جوهري با پیشرفت

آزمون باورهاي هوشی  :متغییر باور هوشی به عقاید اساسی

تحصیلی رابطه اي وجود ندارد.

مقیاس

مطالعه

حمایتی

شامل

فرد در مورد خودش تأ کید دارد به این صورت که آیا عقیده
ي فرد نسبت به تواناییهاي جسمی وذهنی خودش  ،عقیده
ها ي ذاتی یا انعطاف پذیر می باشد .براي ارزیابی باورهاي
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پیشرفت

متغیر

تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
مطالعه کلی
مطالعه حل مساله
مطالعه حمایتی
باور هوشی جوهري
باورهوشی افزایشی

مطالعه

مطالعه کلی

حل

مساله

مطالعه

باور هوشی

باور

حمایتی

جوهري

افزایشی

هوشی

1
*2/175

1

**2/333

*2/166

1

**2/222

**2/322

**2/383

2/112

2/223

**2/225

2/136

2/252
**2/362

1
*2/181
*2/128

1
**2/222

1

**معنی داري در سطح یك صدم معنادار است *معنی داري در سطح پنج صدم معنادار است

جدول  .1رگرسيون گام به گام آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشي و پيشرفت تحصيلي
مدل

R

R2

F

بتا

سطح معنی داري

 – 1باور هوشی افزایشی

2/326

./136

23/33

2/362

2/222

 -2باور هوشی افزایشی و مطالعه حل

0/221

2/172

15/26

2/186

2/222

مساله

فرضیه دوم  :متغیر هاي آگاهی فراشناختی از راهبردهاي

هوشی افزایشی به میزان  2/362در پیشرفت تحصیلی تغییر

مطالعه ( مطالعه کلی  ،مطالعه حل مساله  ،مطالعه حمایتی)

ایجاد می شود.بنابر این از بین متغیرهاي پیش بین ,باور

و باورهاي هوشی ( افزایشی  ،جوهري) با پیشرفت

هوشی افزایشی بیشترین رابطه را از نظر آماري با پیشرفت

تحصیلی همبستگی چندگانه دارند.

تحصیلی دارد.مقدار بتا براي راهبرد مطالعه حل مساله

به منظور تعیین اینكه کدامیك از آگاهی هاي فراشناختی از

 2/186است.

راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشی به عنوان متغیر پیش
بین نقش تعیین کننده تري در متغیر مالك (پیشرفت

بحث و نتیجه گیری

تحصیلی ) دارد از رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین آگاهی فراشناختی

رگرسیون گام به گام نشان می دهد از میان ابعاد آگاهی

از راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشی در پیشرفت

فراشناختی از راهبردهاي مطالعه(مطالعه کلی  ،مطالعه حل

تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز در

مساله و مطالعه حمایتی) و باورهاي هوشی(افزایشی و

سال تحصیلی  82-22می باشد .

جوهري) به عنوان متغیر پیش بین,باور هوشی افزایشی به

بررسی فرضیه ها نشان داد که همبستگی مطالعه کلی با

تنهایی  2/13از تغییرات متغیر مالك یعنی پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی * ، =r 2/175همبستگی مطالعه حل

را تبیین می کند.باورهاي هوشی افزایشی و راهبرد مطالعه

مساله با پیشرفت تحصیلی ** ، =r 2/333همبستگی

حل مساله با هم  2/17از واریانس پیشرفت تحصیلی را

مطالعه حمایتی با پیشرفت تحصیلی

**،=r 2/222

پیش بینی می کند.یعنی در مدل دوم متغیر مطالعه حل مساله

همبستگی باور هوشی جوهري با پیشرفت تحصیلی 2/252

به تنهایی  2/2از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می

 ، =rهمبستگی باور هوشی افزایشی با پیشرفت تحصیلی

کند.مقدار بتا بیانگر این است که با هر واحد تغییر در باور

** =r 2/362است .داده ها نشان می دهد بین مطالعه کلی،
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مطالعه حل مساله ،مطالعه حمایتی و باورهاي افزایشی با

) باور هاي هوشی افراد را به عنوان سبك هاي عالی در نظر

پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و بین

گرفتند .باور هوشی به عنوان واسطه اي درونی است که

باورهاي هوشی جوهري با پیشرفت تحصیلی رابطه اي

ساختار هاي برجسته ذهنی را براي شناخت  ،عاطفه و رفتار

وجود ندارد .از بین همه متغیرهاي پیش بین دو متغیر

فراهم می آورد از این رو می توان باورهاي هوشی را در

باورهاي هوشی افزایشی و راهبردهاي مطالعه حل مساله از

درون بعد ثبات اسناد ها قرار داد زیرا آنها عمدتاًبه تغییر

اهمیت بیشتري برخوردارند و با هم  2/17از واریانس

پذیري توانایی هوشی ونیز مؤ ثر بودن یا نبودن تالش براي

پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند  .دانشجویانی که

توانایی هوش اشاره دارند.سرمدي,محبوبی و عبداله زاده

باور داشته باشتند توانایی هوشی آنها قابل افزایش است

منابع

انگیزه بیشتري خواهند داشت و به روش هاي مختلف
براي پیشرفت تحصیلی تالش بیشتري می کنند.با توجه به

 -آچاك ،عثمان ( .)1382بررسی مقایسه باورهاي هوشی ،جهت

اینكه پیشرفت تحصیلی متضمن حل مسایل علمی مختلف

گیري هدفی و راهبردهاي یادگیري در دانش آموزان دختر و پسر سال

است قابل انتظار است آگاهی فراشناختی از راهبردهاي

سوم متوسطه استان آذربایجان غربی.

مطالعه حل مساله با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار داشته

 -ایري،یحیی(.)1388بررسی مقایسه اي رابطه بین انگیزه و آگاهی

باشد.تا به حال تحقیقی با عنوان (رابطه بین آگاهی

فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان.

فراشناختی از راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشی در

 -بابایی ،بیژن ( .)1377رابطه باورهاي هوشی و جهت گیري هدفی

پیشرفت تحصیلی) انجام نگرفته است ولی بطور ضمنی

در دانش آموزان تیزهوشان و عادي پایه هاي دوم راهنمایی و دبیرستان

تحقیقاتی در داخل وخارج انجام گرفته است که با پژوهش

شهرري ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشكده روان شناسی و علوم

حاضر همسوئی دارد پژوهش حاضر با نتایج پژوهشی

تربیتی دانشگاه تهران.
 -تقی پورکران،حسن(.)1382رابطه بین سبكهاي یادگیري و

حجازي و دیگران ( ، )1383آچاك ( ،)2223رستگار و

شناختی و پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی،زبان،فیزیك و شیمی

همكاران ( ، )1388تقی پور کران ( ، )1382ایري ()1383

دانش آموزان دختروپسرپایه اول دبیرستان.

 ،فونچ و همكاران( ، )2211شكرپور و همكاران ()2211

 -جوادي مرضیه ،کیوانآرا محمود ،یعقوبی مریم ،حسن زاده اکبر،

،ارمرود (، )2222کینال و کورتس ( )2211نتایج برخی

عبادي زهرا( )1382رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهاي مطالعه

پژوهش ها حكایت از رابطه مثبت تالش داپیرت و مارین

و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،مجله

( )2225و راهبردهاي عمیق و فراشناختی گرین و همكاران

ایرانی آموزش در علوم پزشكی252-226: )3(12 ،

( )2222و رابطه منفی راهبردهاي سطح پایین شناختی

 -حجازي ،الهه؛ عبدالوند ،نسرین؛ اماموردي ،داود) ،( 1382

خیابانی ( )2222با پیشرفت تحصیلی دارد.بر اساس یافته

جهتگیري هدفی ،باورهاي هوشی وپیشرفت تحصیلی ،مجله

هاي باورهاي مربوط به ارزش تكلیف نیز رابطه اي مثبت

روانشناسی ،سال هفتم ،شماره35-52

و معنادار با پیشرفت تحصیلی دارند  .زاشو و پینتریچ
( .)2223تجربه هاي یادگیري،باورها

 -خیابانی ،ناصر (  ،) 1381بررسی مقایسهاي رابطه باورهاي هوشی

و اهداف

و جهتگیري هدفی باراهبردهاي یادگیري و موفقیت تحصیلی در

والدین،ساختارهاي کالسی و باورهاي هوشی فرد از جمله

دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی ،پایان نامه تحصیلی

عواملی هستند که می توانند بر جهت گیري هدفی و

کارشناسی ارشد - ،علوم تربیتی دانشگاه تهران

باورهاي هوشی دانشجویان تاثیر داشته باشند .اماز ( )1222

 -رستگار،احمد()1388باورهاي هوشی و پیشرفت تحصیلی و نقش

به نقل از حجازي  ،باور هاي هوشی به عنوان مقوله مهم

اهداف پیشرفت ودرگیري تحصیلی.فصلنامه پژوهشهاي روان

انگیزش داراي اهمیت اساسی است ( داي وهمكاران 1228

شناختی.
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Abstract
The aim of the current research is to study the relationship between meta cognitive awareness from study strategies
and intellectual beliefs with academic achievement of students of Islamic Azad University, Bandar Gaz branch.
The numbers of 280 samples were selected using stratified random sampling. The data collection tools were Meta
cognition Questionnaire from study strategies of Mokhtari And Richard and Babaei’s intellectual beliefs. The
Pearson correlation test and linear regression techniques (stepwise) was used. According to results Meta cognitive
awareness of study strategies (global study, support study, problem solving study) and incremental intellectual
beliefs and academic achievement are related. There is relationship between academic achievement and entity
intelligence beliefs. The regression analysis of predictive variables, incremental intellectual beliefs and problemsolving study strategy can predict their academic achievement.
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